Previsió meteorològica
DIMARTS 24 D´ABRIL
Matí

mín:9ºC | màx:23ºC |

Nit

Tarda
vent: dèbil

vent: dèbil

vent: dèbil

La jornada comença sota un cel clar. A la tarda, es formaran núvols i provocaran alguns xàfecs.
El vent serà feble i orientat a l´Oest.
Les temperatures màximes seran de 18 graus a 1.500 metres, 11º al Pas de la Casa i 23º a Andorra la Vella.
A mitja jornada, la isoterma de zero graus se situarà a 3.600 metres.
NIT DEL DIMARTS 24 AL DIMECRES 25
Durant les primeres hores els xàfecs cessaran i al final de la nit el cel s’aclarirà.
En altitud, el vent serà feble de sector Oest.
A l´alba, les temperatures seran de 5/6 graus a 1.500 metres, 5º al Pas de la Casa i 9º a Andorra la Vella.
Hora de sortida del sol: 7 hores
Posta de sol: 20 hores i 46 minuts
Hores de llum diürna: 13 hores i 45 minuts
Fase lunar: Quart creixent
Dites i refranys populars del mes:
Abril, abrilet; al migdia (o a migjorn) calor i al vespre fred.

Previsió actualitzada a les 16 hores

DIMECRES 25

vent: dèbil

mín:7ºC | màx:23ºC |

La jornada començarà sota un cel clar. En el transcurs del dia es formaran núvols amenaçadors sobre els Pirineus, que provocaran xàfecs i
alguna tempesta local.En altitud, el vent serà feble de sector Oest.Les temperatures màximes seran de 16 graus a 1.500 metres, 10º al Pas de
la Casa i 23º a Andorra la Vella.A mitja jornada, la isoterma de zero graus se situarà a 3.300 metres.

DIJOUS 26

vent: dèbil

mín:8ºC | màx:21ºC |

Després d´un principi de jornada sota un cel clar, a mitja jornada es desenvoluparan els cúmuls, ràpidament es tornaran amenaçadors i
donaran xàfecs. En altitud, el vent serà feble d´Oest.A 1.500 m, les temperatures mínimes seran de 4 a 5 graus, les temperatures màximes
baixaran i seran de 13 a 14 graus a 1.500 metres, 9º al Pas de la Casa i 21º a Andorra la Vella.La isoterma de zero graus se situarà a 3.600
metres.

DIVENDRES 27

vent: dèbil

mín:8ºC | màx:20ºC |

El cel sovint estarà cobert amb freqüents xàfecs. El vent serà feble d´Oest, al final de la jornada serà de Sud-Oest una mica més fort.A 1.500
m, les temperatures mínimes seran de 4 graus, 3º al Pas de la Casa i 8º a Andorra la Vella. Les màximes seran de 15 graus a 1.500 metres, 8º al
Pas de la Casa i 20º a Andorra la Vella. La isoterma de zero graus se situarà a 3.000 metres.

TENDÈNCIA PELS DIES SEGÜENTS:
DISSABTE 28

vent: dèbil

mín:7ºC | màx:15ºC |

Temps nuvolós.A 1.500 m, les temperatures seran de 3 a 4 graus per a les mínimes i de 8 a 10 per a les màximes.

DIUMENGE 29

vent: dèbil

mín:7ºC | màx:15ºC |

Temps nuvolós.A 1.500 m, les temperatures seran de 3 a 4 graus per a les mínimes i de 8 a 10 per a les màximes.

DIMECRES 2 I DIJOUS 3 DE MAIG

vent: dèbil

mín:3ºC | màx:9ºC |

El temps nuvolós amb precipitacions.A 1.500 m, temperatures màximes de 9 graus.

ÍNDEX DE CONFIANÇA
Del dissabte 28 d´abril al dimarts 1 de maig, l´índex de confiança de la previsió és de 3 sobre 5.

